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INTENCJE MSZALNE              SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE 
 (Rdz 18, 1-10a) 

Abraham przyjmuje Boga  
 

PSALM RESPONSORYJNY  
(Ps 15 (14), 1b-2. 3 i 4b. 4c-5) 

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie 
  

DRUGIE CZYTANIE (Kol 1, 24-28) 
Cierpiąc z Chrystusem,  
dopełniamy Jego dzieła  

 
EWANGELIA (Łk 10, 38-42) 

Jezus w gościnie u Marty i Marii  

Poniedziałek  18 lipca  

 

8:00 o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 

 Rafała, Agaty i dzieci 

19:00 za śp. Marka Król, Annę i Wawrzyńca oraz 

 Tadeusza Król, Tadeusza Borek, Bożenę 

 Kosiorek, Leokadię Makara– rodzina 

 za wszystkich zmarłych z rodziny  

 Maroszek i Cymanowskich 

 

Wtorek 19 lipca 

 

8:00 za śp. Ryszarda Plewa intencja od Anny 

 i Dariusza Wiśniewskich 

19:00 za śp. Józefę i Stanisława Mucha oraz 

 Rozalię i Józefa Zelek - córka i synowa 

 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

 Bożej dla Aleksandry i Roberta 

 Kowalskich i ich dzieci z okazji 

 22 rocznicy ślubu - mama 

 

Środa 20 lipca  

 

8:00 za śp. Antoninę i Michała Kosiańskich 

 za zmarłych z rodziny Bzowy 

19:00 ZBIOROWA 

 
Czwartek 21 lipca 

 
8:00 za śp. Stanisława Gawron w rocznicę 

 śmierci - córka z rodziną  

19:00 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o dalszą opiekę dla rodziny Góreckich 

 za śp. Zofię, Janinę, Jana, Jerzego Jakubik 

 
Piątek 22 lipca 

 
8:00 za śp. Danielę Sadowską od Apostolatu 

 Złotej Róży 

19:00 za śp. rodziców Janinę i Stanisława 

 Nowotnik; braci Lucjana, Wacława 

 i Antoniego Nowotnik oraz męża 

 Antoniego Pasiak - rodzina 

 za śp. Andrzeja-Piotra Wiśniewskiego, 

 mamę Eugenię - żona z rodziną 

 
Sobota 23 lipca  

 
8:00 za śp. Stanisława Basak - syn Jan 

 z rodziną  

17:00 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

 Bożej dla Danuty i  Romana z okazji 

 rocznicy ślubu oraz ich dzieci 

19:00 dziękczynna z prośbą o opiekę Matki 

 Bożej dla Samanty z okazji urodzin 

 
Niedziela 24 lipca  

 
8:00 za śp. Bogdana Leś (3 rocznica) - żona 

 z rodziną 

9:30 za śp. Stanisława Klin - córka  
11:00 za parafian i dobrodziejów 

13:00 dziękczynna w 45 rocznice ślubu 

 Stanisławy i Ryszarda z prośba o zdrowie  

 i Boże błogosławieństwo 

14:30 o Boże błogosławieństwo i dary Ducha 

 Św. dla Dariusza Ruszkowskiego w dniu 

 urodzin - mama 

19:00 za śp. zmarłych z rodziny  

  

 

Intencja papieska  
na miesiąc lipiec 2022  

 
Za osoby starsze: 

Mó dlmy się w intencji ósó b starszych, któ re 
są kórzeniami i pamięcią naródu, aby ich 

dós wiadczenie i mądrós c  pómagały  
najmłódszym patrzec  w przyszłós c   
z nadzieją i ódpówiedzialnós cią.  

INTENCJE ZBIOROWE 

Przypóminamy, z e intencje na 
 Mszę s w. z intencjami zbiórówymi  

podajemy telefonicznie  
905.848.2420 

Ofiarę móz na złóz yc  w kópertce  
z napisem „Intencje zbiorowe” 
pódczas niedzielnej Mszy Ś w. lub  

składając dó skarbóny przy wejs ciu  
dó biura parafialnegó.  

        Módlmy się nieustannie za Ukrainę i o nawrócenie Rosji oraz za wszystkich cierpiących pod jarzmem wojny!       

 

Otóczmy módlitwą pary,  któ re wstąpiły  
w sakramentalny związek  małz en ski: 

 
Caroline Kuczynska 

córka Wiesławy i Marka 
& Scott Lundquist 
syn Lisy i Steven’a 

 
Lisa Tran 

córka Phoung i Tho 
& Miroslav Piekos 

syn Marzeleny i Mirosława 
 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA  

Chrzty 

 
Mia Isabel Ortega 

córka Pauliny i Róuel’a 
 

Maya Eden Rytelewski 
córka Jessicy i Mateusza  

 
Filip Rodykow 

syn Natalii i Patryka 
 

Alicja Chmielewski 
córka Oliwii i Mateusza 

 
Evelina Montaine 

córka Barbary i Kaiser’a 
 

Benjamin Ian Wilczak 
syn Gabrieli i Wójciecha 

 
Kasper Roman Kupiec 

syn Justyny i Bartłómieja  

18.07.2022 - 24.07.2022 

Różaniec prowadzi Róża nr.40 

Na KAWĘ i PĄCZKI  
zapraszają  Kościół Domowy 

W progi Boże  
w godnym ubiorze! 

 
Drodzy parafianie pamiętajmy,  

by wchodząc do świątyni,  
swoim strojem  

i zachowaniem uszanować Pana 
Boga, jak i powagę miejsca  

świętego, w którym On  
jest obecny! 

Trzeba się zatrzymać 
 
Zwykło się sądzić, że Maria, kobieta  
o usposobieniu kontemplacyjnym, jest 
wzorem życia duchowego. Tymczasem 
dzisiejsza Ewangelia także o Marcie mówi 
bardzo wprost: zatrzymała się. To ważny 
szczegół. Co prawda, posługiwała  
i organizowała tak wiele, że wciąż była  
w biegu. W ferworze zajęć znalazła jednak 
moment, by zwrócić się do Chrystusa.  
Aby tak się stało, musiała się zatrzymać. 
Zwolnić. Porzucić swoje zadania. Chrystus 
widzi tę energiczną kobietę i docenia jej 
wysiłek, by się z Nim skomunikować. To 
początek ich relacji. Być może planowała 
zatrzymać się tylko na chwilę, lecz  
wierzymy, że nie poszła już nigdzie dalej  
i całą sobą, całym sercem przylgnęła do 
Chrystusa. 
 
Panie Jezu Chryste, Ty znasz moją codzien-
ność, wiesz jak bardzo się spieszę, ile mam 
spraw. Naucz mnie – za przykładem Marty 
– zatrzymywać się przy Tobie. Ty żyjesz i 
królujesz na wieki wieków. Amen.  

 
 
 
40. Piesza Pielgrzymka  
dó Śanktuarium Męczennikó w  
      Kanadyjskich w Midland 

 
8-14 sierpnia 2022 r. 

 
Koszt: $150 za cały tydzien   

      $50 za weekend 
           $30 za jeden dzien  

 
Infórmacje: www:pielgrzymka.ca 

 
Zapisy na pielgrzymkę tylko ONLINE  

 
Kto może iść na pielgrzymkę? 
Na pielgrzymkę móz e is c  kaz dy, któ tyl-
kó czuje się na siłach.  Nie zachęcamy 
jednak dó pielgrzymówania ósóby star-
sze, chóre,  
z wadą serca i bardzó małe dzieci.   
Młódziez  dó lat 19 móz e is c  na  
pielgrzymkę tylkó pó uzyskaniu pisem-
nej zgódy ródzicó w lub ópiekunó w. 
 
Co zabrać ze sobą na pielgrzymkę?   
Śprzęt turystyczny:  namiót (lepiej jest  
przyłączyc  się dó znajómych i wspó lnie 
spac  w namiócie niz  pójedynczó; miejsca 
na farmach jest małó, a namiótó w duz ó, 
musimy więc rózsądnie wykórzystac  
plac.) ciepły s piwó r, kóc, butle i kuchen-
kę gazówą, metalówe lub plastikówe  
naczynia i sztuc ce, ótwieracz dó kón-
serw. 
 

Pielgrzymka Polonii do Midland 

Kónferencja Pólskich Księz y na  
Wschódnią Kanadę zaprasza  

całą Pólónię na dóróczną Pielgrzymkę  
Pólónii dó sanktuarium Męczennikó w  

Kanadyjskich w Midland, któ ra ódbędzie 
  się w niedzielę, 14 sierpnia 2022 r. 

Tegórócznym  uróczystós cióm 
przewódniczył będzie  

ks. bp próf. dr hab. Andrzej Franciszek 
Dziuba, órdynariusz diecezji łówickiej. 

 
Pógram uróczystós ci  ódpustówych: 
 
9:00   - Śpówiedz  
10:30 - Ró z aniec 
11:15 - Wejs cie Pielgrzymki Pieszej 
11:30 - Uróczysta Msza Ś w ódpustówa 
13:00 - Nabóz en stwó, pós wiecenie zió ł 
 óraz kwiató w 
 

Bilety na autokar do Midland będzie 
móz na zakupic  w niedzielę 31 lipca  

w sali parafialnej.  
 

Koszt: $50 od osoby 
Infórmacji udzielają:  

Wiesława (416) 799-2122  
Teresa (905) 495-7035 

Obowiązek Niedzielnej Eucharystii   
Z dniem 31 maja br. odwołana została 

ógó lna dyspensa ód óbówiązku  
uczestnictwa w niedzielnej Mszy Ś w. 

 
Zgodnie z przepisami prawa  

kościelnego „wierni są  
zobowiązani do uczestnictwa  

w Eucharystii w niedzielę”.   
 

Tylkó ósóby, któ re z waz negó pówódu, 
chóróby-izólacji ze względu na  

COVID-19, nie mógą uczestniczyc   
we Mszy s w. niedzielnej, są  
zwólnióne z tegó óbówiązku.   

 
Kós ció ł zachęca dó ósóbistegó  

uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii. 
Rejestracja/Zmiana adresu 

Jestes my parafią etniczną, człónkami  
naszej parafii są Ci, któ rzy są fórmalnie 
zapisani. Nówe fórmularze wpisówe 
 (z ó łte) i zmiany adresu (zielóne)
umieszczóne są w hólu kós cióła.  
Pó wypełnieniu móz na je  wrzucic   
dó kószyczka pódczas  składki  

niedzielnej albó prósimy  
ó kóntakt z biurem parafialnym. 
Prosimy o informowanie nas  

o zmianie adresu. 

KAPLICA MIŁOSIERDZIA  
BOŻEGO: 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO  
SAKRAMENTU 

( 24 gódziny na dóbę)  
wejs cie dó kaplicy óbók biura.  

Adóracja tó spótkanie z Jezusem twarzą 
w twarz i przedłuz enie Mszy Ś w.  
Jej ówócem jest wiara, ódkrycie, z e  
w tej Hóstii jest On, realnie óbecny  

Jezus Chrystus. 
 

W związku z wakacjami, wiele ósó b, któ re 
regularnie spędza czas  

z Jezusem na adóracji, będzie  
na wakacjach.  

Potrzebujemy nowych chętnych,  
którzy znajdą czas, aby Jezus  

nie był sam. 
Infó: Małgórzata Pódólak  

Tel: 647.888.7487 

W okresie wakacji wartó , abys my  
w tym czasie ódpóczynku pamiętali  
ó ósóbistej módlitwie kaz degó dnia,  
ó niedzielnej Eucharystii, kórzystaniu 

 z Śakramenty pójednania.   
Wszystkim rózpóczynającym wakacje  
i urlópy z yczymy dóbrej pógódy, słón ca  

i rózpóznania Bóga w pięknie  
stwórzónegó s wiata. Przypominamy 

również, że nie ma „wakacji” od Pana 
Boga. Zatrószczmy się ó móz liwós c  
uczestnictwa w niedzielnej Mszy Ś w.  
w miejscu naszegó wypóczynku.  

 

Biuro Parafialne  
 będzie zamknięte 

w sobotę 23 i 30 lipca 2022 r. 
 

Msze Św. na Katolickich Cmentarzach 
Msze Ś w. w intencjach zmarłych na 

 katólickich cmentarzach archidiecezji  
Tóróntó ódbędą się na cmentarzach  
w Tóróntó i jegó ókólicach w s ródę,  
17 sierpnia 2022 r. ó gódz.19:00 

• Assumptión, Mississauga - Móst Rev. 
Ivan Camilleri  

• Christ the King, Markham - Móst Rev. 
Róbert Kasun 

• Hóly Cróss, Thórnhill - His Eminance 
Thómas Cardinal Cóllins, CŚB 

• Móunt Hópe, Tóróntó - Rev. Msgr. Paul 
Zimmer 

• Queen óf Heaven, Wóódbridge - Rev. 
Msgr. Jóhn Bórean 

• Resurractión, Whitby - Móst Rev.  
         Vincent Nguyen 

• Śt. Mary’s Barrie - Móst Rev. Jóhn A.  
Bóissónneau 

Więcej Informacji cathólic-cemeteries.cóm 

 

Rodzina Różańca Świętego   
zaprasza na 3-dniówą pielgrzymkę  

dó Śanktuarió w w Quebec 
w dniach 23 – 25 wrzes nia 2022,  
pód ópieka duchówą Ojca Oblata 

  
Informacje i zapisy: 

Teresa 905-495-7035 i 
Wiesława 416-799-2122 


